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Pakar Hukum Udara Untar Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., McSc., 
CLA mengungkapkan aspek hukum pemberian santunan korban 
kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182. Pesawat tersebut jatuh di sekitar 
Pulau Laki dan Pulau Luncang Kepulauan Seribu pada Sabtu (9/1).

Menurutnya dasar hukum untuk santunan kompensasi penumpang 
meninggal dunia diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009, dengan jumlah kompensasi ditentukan (dibatasi) oleh 
peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011. Menurut 
keputusan tersebut penumpang yang meninggal dunia memperoleh 
kompensasi sebesar 1,25 miliar rupiah. Di samping kompensasi 
berdasarkan Undang-Undang RI No.1 tahun 2009 tersebut, 
penumpang yang meninggal dunia juga dapat memperoleh santunan 
Asuransi Wajib Dana Kecelakaan Pesawat Udara berdasarkan UU RI 
No. 33 Tahun 1964 yang besarnya ditentukan oleh surat keputusan 
Menteri Keuangan terakhir sebesar lima puluh juta rupiah bagi 
penumpang yang mempunyai tiket, dan santunan dari UU RI No.2 
Tahun 1992 bilamana penumpang membeli asuransi sukarela.

Berdasarkan Pasal 151 ayat (4) UU RI No.1 Tahun 2009, pengangkut 
yang mengangkut penumpang tanpa tiket, pengangkut atau dalam 
hal ini maskapai penerbangan, tidak berhak menggunakan batas 
tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Menteri 77 Tahun 2011 
artinya pengangkut dapat digugat jumlah santunan tidak terbatas 
(unlimited liability). Santunan merupakan kompensasi dan bukan 
ganti rugi. Santunan diberikan bukan sebagai ganti nyawa yang 
hilang, tetapi agar keluarga yang ditinggalkan dapat tetap memenuhi 
kebutuhan hidup, terutama apabila korban merupakan tulang 
punggung keluarga. 
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Tax Center Tarumanagara beserta Fakultas Ekonomi & Bisnis 
Jurusan Akuntansi Untar menggandeng Kanwil DJP dalam 
mengedukasi calon lulusan sarjana Untar untuk memasuki 
dunia kerja dalam webinar series “Aspek Perpajakan Bagi WP 
OP Pemula” secara daring, pada Jumat (8/1).

Acara yang dihadiri lebih dari 400 peserta ini menjadi 
kesempatan bagi Tax Center Untar untuk memberikan bekal 
serta paham mengenai aspek perpajakan yang nantinya 
membentuk mahasiswa menjadi wajib pajak yang taat serta 
berintegritas saat memasuki dunia kerja. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan memberikan 
kata sambutan sebagai pembuka acara, “Penting bagi 
mahasiswa yang nantinya akan membuka usaha maupun 
industri agar dapat menjalankan usaha dengan baik, 
mempunyai keuntungan tetapi tetap taat pajak. Kehidupan 
berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari bayar 
pajak, semua lapisan masyarakat harus ikut berkontribusi,” 
ucapnya. Ia juga mewajibkan untuk setiap program studi ikut 
serta dalam webinar series ini agar mahasiswa Untar dapat 
lebih aktif dan mengambil peran positif dalam perpajakan 
Indonesia.

Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP 
Jakarta Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Data dan 

Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Barat 
Mawad Sri Basoeki, “Tajuk dari acara ini adalah mengenai 
inklusi pajak yang merupakan kesinambungan dari program 
Direktorat Jenderal Pajak. Acara ini sifatnya introduction atau 
pengenalan kepada mahasiswa bahwa pajak itu tidak susah. 
Mahasiswa agar terlebih dahulu mengenal pajak secara lebih 
baik.”

Dengan moderator Ketua Tax Center Untar Hendro Lukman 
dan pembicara Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan 
Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jakarta Barat Dani Meisa 
Handani, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyampaian 
materi mengenai gambaran umum mengenai pajak yang 
merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN beserta 
dengan materi mengenai pendaftaran NPWP, tata cara hitung 
pajak terutang, mekanisme pembayaran pajak dan pelaporan 
SPT. Dalam hal ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki 
pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib 
pajak. 

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan 
penyampaian informasi saluran komunikasi yang dapat 
diakses oleh setiap KPP sebagai sarana melakukan konsultasi 
perpajakan dengan Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan 
Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Sri Widyanti.
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Untar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konvensi 
Nasional XI Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur 
Indonesia (BKM PII), 16 dan 23 Januari 2021. Rangkaian 
acara konvensi diawali dengan Webinar Internasional 
bertema “Inovasi Tekno Medik Berdaya Saing dan Berdaya 
Guna Nasional – Internasional” yang merupakan bentuk 
tanggung jawab para insinyur untuk memberi rekomendasi 
sesuai keahlian, terutama dalam bidang teknik mesin untuk 
menjawab tantangan serta memberi solusi di saat pandemi 
Covid-19.

Webinar yang diadakan secara daring pada Sabtu (16/1) 
menghadirkan Menteri Perindustrian RI Dr. Agus Gumiwang, 
M.Si. sebagai pembicara kunci yang diwakili oleh Dirjen 
ILMATE, Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si., dilanjutkan dengan 
para praktisi sebagai narasumber yaitu Director of Services 
GE Healthcare Indonesia Nenden Agustina, Direksi PT Kimia 
Farma Tbk Andi Prazos, M.B.A., Founder CIMEDs Dr. Suyitno, 
I.P.M., Medic Manufacturing Singapore Dr. Eng. Chee Fai Tan, 
serta dimoderatori oleh Dr. Ir. Isradi Zainal, DESS, IPU, AE 
(Rektor Universitas Balikpapan).

Dalam paparannya, Dirjen ILMATE menyampaikan bahwa 
pandemi Covid-19 menyadarkan semua negara tentang 
pentingnya kemandirian alat kesehatan dalam suatu negara. 
Saat ini, semua negara berlomba memenuhi kebutuhan dalam 
negeri sebelum melakukan ekspor alat kesehatan ke negara 
lain. Kondisi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk 
membangkitkan dan memperkuat industri alat kesehatan 
nasional, sekaligus lepas dari ketergantungan impor alat 
kesehatan agar bisa berdaulat dan mandiri dalam ketahanan 
alat kesehatan. “Saat ini industri alat kesehatan menjadi salah 
satu prioritas baru selain industri kimia, tekstil, elektronika, alat 
transportasi, makanan dan minuman, alat transportasi, serta 
farmasi,” katanya. 

Ditambahkannya, awal masa pandemi Covid-19 hingga 
saat ini, kinerja industri melambat karena efek global yang 
berdampak pada negara tujuan ekspor maupun negara asal 
impor sehingga berimbas pada terganggunya rantai pasok 
(supply chain) yang selama ini terbentuk.

Ketua Umum BKM-PII periode 2016-2020 Prof. Dr. Ir. Tresna 
P. Soemardi, IPM., AE. dalam sambutannya mengatakan 
bahwa tema webinar dikaitkan dengan rekayasa dan teknologi 
peralatan yang mendukung pelayanan kesehatan yang 
disebut dengan Biomedical Engineering and Technology. 
Tema ini menunjukkan bahwa insinyur teknik mesin tidak 
akan pernah berhenti dalam mewujudkan kesejahteraan 
umat manusia dan berperan aktif memasuki berbagai sektor 
termasuk pelayanan kesehatan untuk menghadirkan produk 
pelayanan kesehatan,” imbuhnya. 

Beliau juga mengharapkan webinar ini dapat dijadikan sebagai 
acuan riset dan inovasi tekno medik yang berkelanjutan, 
berdaya saing dan berdaya guna sesuai kebutuhan 
masyarakat dalam menjawab tantangan industri dalam dan 
luar negeri serta menghasilkan rekomendasi dari Badan 
Kejuruan Mesin untuk rekayasa tekno medik. 

Peserta yang menghadiri webinar dan konvensi datang dari 
berbagai kalangan yaitu para praktisi maupun pelaku bisnis 
industri yang berminat di bidang tekno medik, pemerintah dan 
kelembagaan negara, asosiasi yang berafiliasi keteknikan 
mesin dan industri, akademisi teknik mesin, serta peserta 
umum yang tertarik pada bidang tekno medik dari seluruh 
provinsi di Indonesia.

Sebagai acara puncak, Konvensi Nasional diselenggarakan 
untuk memilih Ketua BKM-PII periode 2021-2024. Rektor 
Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan terpilih sebagai 
Ketua BKM-PII. Dalam sambutan perdananya, Rektor 
menegaskan bahwa sebagai sebuah asosiasi profesi, 
BKM-PII perlu bergerak maju dengan melakukan partisipasi 
dan kolaborasi berlandaskan komitmen untuk melakukan 
pelayanan prima, sehingga dapat membawa organisasi 
menjadi lebih besar, diakui, serta disegani. Semua ini 
membutuhkan keberanian untuk terbuka dan berubah. “BKM 
adalah rumah kita bersama bagi sarjana teknik mesin dan 
insinyur profesional teknik mesin, maka perlu membangun 
kolaborasi dan mengimplementasikan, yakni setiap anggota 
perlu berkontribusi secara positif demi kemajuan BKM-PII. 
Kita perlu menyentuh perguruan tinggi agar para calon 
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sarjana mesin dapat mengenal organisasi ini. Ada delapan 
indikator kinerja utama di perguruan tinggi, salah satunya 
yaitu kolaborasi dengan dunia profesi dan industri. Kolaborasi 
Perguruan Tinggi sebagai penghasil sarjana teknik mesin 
dengan praktisi yang sudah tergabung dengan BKM-PII harus 
diwujudkan agar dapat membangun komunitas praktisi teknik 
mesin, insinyur teknik mesin, serta sarjana teknik mesin yang 
handal demi memenuhi harapan bangsa dan negara.” 

Disampaikan pula bahwa dalam membangun kolaborasi 
Untar siap mendukung dan memfasilitasi. “Untar membangun 
kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam 
pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
termasuk dengan asosiasi profesi. BKM-PII merupakan 
asosiasi profesi bagi Sarjana Teknik Mesin dan Insinyur 
Profesional Teknik Mesin. Untar memiliki Prodi Teknik 
Mesin yang alumninya akan menjadi bagian dari BKM-

PII.Oleh karenanya, Untar mendukung dan memfasilitasi 
kegiatan BKM-PII di Untar dalam rangka berkontribusi dalam 
pengembangan asosiasi profesi,” ujarnya. Menurutnya, 
kolaborasi yang baik perlu terus dibangun dengan asosiasi 
profesi sehingga semua dapat berkembang bersama dalam 
menghasilkan SDM Unggul untuk Indonesia Jaya. “Semoga 
ke depannya BKM-PII dapat mengembangkan diri menjadi 
asosiasi profesi yang makin bermanfaat bagi semua anggota 
dan para mitranya,” katanya menambahkan. 

Ketua Umum PII Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU turut 
menyampaikan sambutannya secara daring, “Dalam 
kepemimpinan yang baru ini di samping menjalani fungsi-
fungsi langsung terkait Badan Kejuruan Mesin seperti 
pengembangan kompetensi juga dapat berjalan selaras 
mendukung dan saling membantu Persatuan Insinyur 
Indonesia.”

Untar menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Konsorsium 
Bidang Ilmu Kesehatan Bersama LLDIKTI WIlayah III 
pada Rabu (20/1). Untar ditunjuk menjadi tuan rumah oleh 
LLDIKTI Wilayah III dalam rapat perdana ini yang bertujuan 
memublikasikan karya ilmiah melalui seminar bermutu 
bertaraf nasional maupun internasional. Rapat Koordinasi 
Pembentukan Konsorsium Bidang Ilmu Kesehatan dihadiri 
oleh perwakilan dari Universitas Katolik Atma Jaya, 
Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof 
Dr Hamka, Universitas Pancasila, Universitas Pelita Harapan, 
Universitas Trisakti, Universitas Yarsi, dan Untar.

Warek Bidang Akademik Dr. Rasji S.H., M.H., menyampaikan 
bahwa pembentukan konsorsium ini sebagai wadah publikasi 
karya mahasiswa dan dosen pembimbing. “Hari ini sesuai 
permintaan LLDIKTI Untar menjadi tuan rumah dalam rapat 
koordinasi pembentukan konsorsium di bidang ilmu kesehatan 
yang pertama, yang diadakan sebagai wadah bagi mahasiswa 

yang menyelesaikan tugas akhir bersama dosen pembimbing 
agar terpublikasi dan terindeks. Hadir juga sekretaris LLDIKTI 
III Dr. Yaya Jakaria, S.Si., M.M., untuk memberikan arahan. 
Untar berterima kasih akan kepercayaan yang diberikan dan 
mendukung penuh konsorsium ini,” kata Dr. Rasji.

Sekretaris LLDIKTI Wilayah III sekaligus Penanggung Jawab 
Konsorsium Dr. Yaya Jakaria, S.Si., M.M., mewakili Ketua 
LLDIKTI Wilayah III mengatakan bahwa pembentukan 
konsorsium bidang ilmiah ini merupakan upaya LLDIKTI 
Wilayah III dalam mengembangkan kualitas institusi perguruan 
tinggi di wilayah ini. “Ini merupakan upaya berkelanjutan dari 
LLDIKTI III untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan 
meningkatkan mutu publikasi karya ilmiah,” ujarnya.

Pertemuan perdana ini dipimpin oleh Dekan Fakultas 
Kedokteran (FK) Untar Dr. Meilani Kumala dan berfokus pada 
penyusunan kepanitiaan, penentuan tema, dan penjadwalan.

Untar Ditunjuk Menjadi Tuan 
Rumah Konsorsium Bidang Ilmu 
Kesehatan Nasional



5

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan menjadi 
narasumber dalam Dies Natalis ke-58 Perhimpunan 
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang 
Jember, Minggu (31/1).

Dalam paparan berjudul “Vaksin Masa Depan Bangsa? 
Perubahan Sosial yang Terjadi di Masyarakat melalui 
Vaksinasi,” Rektor mengungkapkan bahwa dibutuhkan 
kemitraan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. “Pada 
dasarnya tidak ada manusia atau komunitas yang dapat 
hidup sendirian, tetapi perlu kolaborasi. Semua membutuhkan 
mitra. Namun, hal ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah 
dilaksanakan,” pungkasnya.

“Melalui Vaksinasi Covid-19, diharapkan dapat muncul 
kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, 
membutuhkan orang lain, serta membutuhkan Tuhan,” 
sambung Guru Besar Teknik Mesin tersebut.

Acara yang disiarkan langsung melalui aplikasi daring ini 
turut menghadirkan Industrial Relations Manager PT Prodia 
Laboratories A. Ananto Nugroho, S.Sos., S.H., CIRP serta 
Pakar Kesehatan Masyarakat, dosen, dan aktivis Dr. Paulus 
Januar S., drg., M.S. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan menjadi 
narasumber dalam acara APTIK Webinar Series: Higher 
Education Outlook 2021 & Beyond yang diadakan secara 
daring, Rabu (20/1).

Membawakan materi “Pengelolaan Perguruan Tinggi 
Swasta Menghadapi Tantangan Era Pandemi, Teknologi, 
dan Peradaban Masa Depan,” Rektor mengatakan bahwa 
perguruan tinggi harus keluar dari zona nyaman dan masuk 
dalam kolaborasi untuk mempertahankan eksistensi dan 
reputasi.

“Pada dasarnya tidak ada perguruan tinggi yang dapat hidup 
sendirian. Pendidikan tinggi membutuhkan kolaborasi dengan 
mitra strategis agar dapat mencukupi kebutuhan memenuhi 
keunggulan dan lulusan handal,” ungkap Rektor.

Rektor juga menekankan untuk menjadi kreatif, inovatif, serta 
membutuhkan keyakinan dan kemauan kuat agar bertahan 
melewati era ini. “Bukan yang paling kuat, bukan yang paling 
hebat, tetapi paling responsif terhadap perubahan dan mau 
berubah, serta bisa melihat dan menciptakan peluang,” 
ucapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, 
M.P. yang diwakili Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa 
Indonesia perlu membenahi kualitas SDM dalam menghadapi 
perubahan zaman. “Teknologi akan menciptakan profesi yang 
sekarang tidak ada. Maka, Indonesia perlu meningkatkan 
keterampilan SDM yang dimiliki, terutama di bidang digital,” 
pungkasnya.

Webinar ini turut menghadirkan pembicara dosen Universitas 
Sanata Dharma sekaligus penulis buku “Jalan Baru 
Kepemimpinan dan Pendidikan” P. Dr. J. Haryatmoko, 
SJ, serta Johanes Eka Priyatama, M.Sc., Ph.D. sebagai 
moderator. 
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“Musik adalah tentang cinta, harapan, dan persahabatan. 
Tanpanya dunia menjadi tak berwarna,” ungkapan ini 
disampaikan oleh Adi Nugroho, Direktur Artistik Paduan Suara 
Universitas Tarumanagara (PSUT) dalam konser virtual PSUT 
bertajuk “Thank You For The Music”, Minggu (10/1) yang lalu.

Konser ini merupakan konser pertama yang diselenggarakan 
oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PSUT secara virtual 
dan sukses menghibur lebih dari 4.500 penonton yang 
menyaksikan melalui platform Youtube.

Dalam konser ini PSUT berkolaborasi dengan Shantell Vocal 
Ensemble dan Universitas Ciputra Choir membawakan 10 
lagu yang didominasi oleh genre pop. Dua di antaranya adalah 
“Meraih Bintang” yang menjadi Official Theme Song of Asian 
Games 2018 dan “Fly Me To The Moon” yang dipopulerkan 
Frank Sinatra.

Jika biasanya PSUT menggelar konsernya secara offline di 

Graha Swara Untar, di era new normal ini PSUT berinovasi 
dengan menyelenggarakan pertunjukan digital. Proses 
produksi konser ini mulai dari latihan hingga perekaman 
dilakukan oleh masing-masing anggota paduan suara dari 
rumah menggunakan telepon genggam daring. PSUT juga 
melibatkan salah satu alumni Untar, Licya Cen yang hadir 
sebagai special artist dalam membawakan lagu “Ekspresi” 
yang dipopulerkan oleh Titi DJ.

“Konser ini diharapkan dapat membangkitkan semangat 
semua pendengar dalam menjalani kehidupan di masa 
pandemi Covid-19  dan memberikan harapan baru untuk 
melangkah di tahun 2021” kata Ketua Umum PSUT periode 
2020-2021, Vanessa Meyer.

Konser “Thank You For The Music” oleh PSUT ini masih 
dapat disaksikan melalui Channel Youtube Paduan Suara 
Universitas Tarumanagara.

Membuka Tahun 2021, PSUT Gelar 
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